
T
ak, wiem: brzmi to co kol wiek śmiesz nie.
Po słu chać moż na kon cer tu, a sko ro już je -
ste śmy au dio fi la mi, to tak że ko lumn,
wzmac nia cza, ka bli, ustro jów aku stycz -
nych. Ale plat for my an ty wi bra cyj nej? A ni by

cze mu nie? Sko ro plat for my i sto li ki sprze da ją się cał -
kiem nie źle (przy naj mniej na Za cho dzie), to mu szą coś
wno sić do sys te mu, po za ład nym wy glą dem. To jed -
nak dość wą tła hi po te za. Za sta nów my się więc przez
chwi lę, ja kie mo gą być pod sta wy dzia ła nia ele men tów
izo lu ją cych sprzęt od pod ło ża. 

TEO RIA A PRAK TY KA 
Bez sprzecz ne jest to, że urzą dze nie au dio, czy to od -
twa rzacz CD, gra mo fon (to już w szcze gól no ści), czy
wzmac niacz, po wi nno stać na sta bil nym, do kład nie
wy po zio mo wa nym, ab so lut nie nie ru cho mym pod ło żu.
Ostat nio ta kie oglą da łem z bli ska – był to stół ma szy -
ny uży wa nej do prze strzen ne go po mia ru wielkości ele -

men tów (XYZ). Ma szy na kosz tu je for tu nę i jest w po -
sia da niu fir my Bo wers&Wi lkins (patrz str. 55.). Stół
wa ży, tak na oko, z kil ka set ki lo gra mów, a za wie szo ny
jest w ta ki spo sób, że nie sty ka się z pod ło żem. Był by
to za pew ne bar dzo do bry sto lik au dio... Choć nie jest
to wca le ta kie pew ne. 
Ogólnie uważa się, że im cięż szy sto lik , tym le piej,
po nie waż du ża ma sa ozna cza du żą bez wład ność, a w
związku z tym – nie podat ność na drga nia ele men tów
bez po śred nio sty ka ją cych się z owym sto li kiem. Kon -
struk to rzy gra mo fo nów ana lo go wych zda ją so bie spra -
wę, że rze czy wi stość nie jest ta ka pro sta. Dla te go sto -
su ją roz ma ite roz wią za nia za wie sze nia me cha ni -
zmów. 
Drgań i wi bra cji nie da się cał ko wi cie wy eli mi no wać.
Ge ne ru je je za rów no pod ło że (drga ją ce obu do wy ko -
lumn prze no szą wi bra cje do pod ło gi), jak rów nież sa -
me urzą dze nia (trans for ma to ry, ob ra ca ją ce się me -
cha ni zmy). Jed nak naj trud niej sze do opa no wa nia jest

tak na praw dę trze cie źró dło drgań, któ re sta no wi te -
mat ta bu, mianowicie fa le aku stycz ne ge ne ro wa ne
przez ko lum ny, któ re znaj du ją się przecież w tym sa -
mym po miesz cze niu co elek tro ni ka i wszel kie ak ce so -
ria. Ża den sto lik, obo jęt nie ja kiej kon struk cji, nie jest
w sta nie sobie po ra dzić z drżeniem gór nej po kry wy
od twa rza cza lub wzmac nia cza, któ ra z ko lei prze no si
wi bra cje na chas sis. Spraw dzi łem to em pi rycz nie
za po mo cą przed wzmac nia cza Con rad -John son, gdyż
jego lam py M8080 (Mul lard) po tra fią kosz mar nie mi -
kro fo no wać. Ów przed wzmac niacz, na jed nej pa rze
tych że lamp, po tra fił wy wo ły wać taki efekt będąc usta -
wio ny nawet na 100-ki lo gra mo wym gra ni to wo -sta lo -
wym sto li ku Ba se oraz pod kład kach sor bo ta no wych
Au dio Qu est (z ni mi efekt był mniej szy, ale nie ustę po -
wał). Dla cze go tak się dzia ło? Ruch czą ste czek po wie -
trza po bu dzał obu do wę. Sto lik mo że wa żyć to nę i być
wy ko na ny z kom po zy tów za mi lion eu ro, a obu do wa
i tak drgać będzie, chyba że zaczniemy słuchać po
cichu, co oczywiście godzi w realizm odsłuchu.
Jak do tąd nie wi dzia łem sto li ka, któ ry miał by „kap tur”
szczel nie izo lu ją cy urzą dze nie od oto cze nia. Skon stru -
owa nie ta kie go „ustroj stwa” mo gło by być co kol wiek
kło po tli we. I ra czej nie wy glą da ło by do brze. Oczy wi -
ście ist nie je bar dziej ele ganc kie roz wią za nie, ro dem
z in sta la cji mul ti -ro om: wy nie sie nie sprzę tu do po -
miesz cze nia ro bo cze go i  pozostawienie w po ko ju od -
słu cho wym tyl ko ka bli gło śni ko wych i ko lum n...
Zejdź my jed nak na zie mię i za sta nów my się, jakie jest
zadanie sto lika lub plat for my. Otóż po win ny one mieć
opty mal ną kom bi na cję bez wład no ści (ma sy) do sztyw -
no ści oraz tłu mie nia we wnętrz ne go. Po dob nie jest
z obu do wa mi ko lumn gło śni ko wych. Co zna czy kom bi -
na cja opty mal na? Ża den wzór nie ist nie je. Po dej rze -
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ZA WI SNĄĆ 
w bez ru chu

Płyty (ze sklejki) są pokryte czarną, dębową lub
bukową okleiną. Pochwalić należy wysoką
jakość wykonania i staranne opakowanie
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wam jed nak, że ak ce so ria/sto li ki ma ją ce skraj nie do -
bry je den pa ra metr, a po zo sta łe raczej nie bę dą do -
bre. Sto lik/plat for ma po win ny być ponadto do brze izo -
lo wa ne od pod sta wy. Me to dy mo gą być róż ne: po -
dusz ka po wietrz na, ma gne tycz na (le wi ta cja), za wie -
sze nie sprę ży ste, itd. Czę sto sto su je się kol ce. W grun -
cie rze czy fi zycz ne pod sta wy „dzia ła nia” tych ostat -
nich są dość wą tłe, bowiem kształt stoż ka nie po wo -
du je cał ko wi tej dys sy pa cji ener gii drgań prze cho dzą -
cych z jed ne go krań ca na dru gi. 

BU DO WA
Czas przyj rzeć się kon struk cji PAB. Trze ba przy znać, że
jest no wa tor ska, o czym świadczy fakt zgłoszenia
opra co wa nego roz wią za nia za wie sze nia w Urzę dzie
Pa ten to wym. Plat for ma skła da się z dwóch pó łek
(do wy bo ru: ze sklej ki brzo zo wej, ol cho wej, MDF-u lub
pły ty wió ro wej), któ re w ża den bez po śred ni spo sób
nie sty ka ją się ze sobą. Osią gnię to to w po zor nie pro -
sty spo sób. Pół ka gór na wi si na czte rech lin kach pro -
wa dzo nych krąż ka mi ob ro to wy mi ukry ty mi w me ta lo -
wych wspor ni kach. Cię gna z na tu ry są ela stycz ne,
dlatego pod wpły wem cię ża ru po sta wio ne go urzą dze -
nia gór na pół ka lek ko przy sia da. Najpierw należy wy -
re gu lo wać prze świ t w ta ki spo sób, by obie pół ki nie
sty ka ły się po obciążeniu. Do re gu la cji uży to na cią gów
gi ta ro wych. Konstruktor platfformy PAB  twier dzi, że
każ dy ele ment kon struk cji ma zna cze nie: nie tyl ko
ma te riał pó łek (zde cy do wa nie pre fe ru je on sklej kę
niż pły tę wió ro wą, uwa ża  ją za lep szą od MDF-u), ale
tak że do bór li nek, krąż ków (opo ry mu szą być mi ni mal -
ne) a na wet sto pek, na któ rych spo czy wa plat for ma
(są pod bi te fil cem). Plat for my strojono przez kil ka mie -
się cy. W. Skrzypczak przy zna je, że sam wie lu zja wisk
nie ro zu mie, ale ba zu je na swo ich, i nie tyl ko swo ich,
do świad cze niach. 
Za wie sze nie pół ki na cię gnach po wo du je dość oso bli -
we za cho wa nie plat for my - jej bar dzo du żą po dat ność
na bu ja nie w płasz czyź nie po zio mej. Na ci śnię cie przy -
ci sku Play w mo im 22-ki lo gra mo wym Au dio ne cie po -
wo do wa ło wy raź ny ruch ko ły szą cy gór nej pły ty plat for -
my (i od twa rza cza) – na szczę ście dość szyb ko wy ga -
sa ją cy. Wbrew po zo rom ta kie za cho wa nie nie jest
szko dli we. Am pli tu da drgań jest du ża, zaś pręd kość
i czę stość drgań – bar dzo ma łe. War tość czę sto tli wo -
ści re zo nan so wej drgań w płasz czyź nie XY to za le d wie
oko ło 4 Hz, a więc gru bo po ni żej dol nej gra ni cy pa sma
aku stycz ne go. W pio nie re zo nans po ja wia się znacz -
nie wy żej: przy 14 Hz. War to ści te, zmie rzo ne przez Za -
kład Dia gno sty ki Wi bra cyj nej i Wy rów no wa że nia Wir ni -
ków „Diag mak” z Ło dzi, do ty czą plat for my nie ob cią żo -
nej. Z ob cią że niem są znacz nie niż sze (czy taj: lep sze). 
Spo sób za wie sze nia pó łek nie roz wią zu je oczywiście
pro ble mu ich drgań i re zo nan sów wła snych. Na ten te -
mat pro du cent nie po da je żad nych szcze gó łów, ale
skąd inąd wia do mo, że sklej ka ma lep sze wła ści wo ści
re zo nan so we niż MDF czy pły ta wió ro wa. 
Ist nie je kil ka, a uwzględ nia jąc ko lo ry sty kę, kil ka na -
ście od mian tej plat for my. Do te stu do star czo no wer -

sje z brzo zo wej sklejki (po noć naj lep szą) w trzech ko -
lo rach: czar nym, w oke li nie dę bo wej i bu ko wej. Któ ra
naj ład niej sza, to rzecz gu stu, ale naj mniej cie ka wie
wy pa da chy ba ta ostat nia. 

WPŁYW NA BRZMIE NIE 
Do te stów od słu cho wych przy stę po wa łem nie co scep -
tycz nie. Spo dzie wa łem się, że usły szę pew ne róż ni ce,
gdzieś na gra ni cy per cep cji, a bar dzo nie lu bię opi sy -

wać cze goś, cze go nie je stem pe wien. Bran ża au dio
ma nie ste ty tę przy pa dłość, że nie rzad ko z igły ro bi
wi dły. Tym ra zem nie mu sia łem bar dzo wy tę żać słu -
chu. W pew nym mo men cie – bę dąc za sko czo ny tym,
co sły szę – za pro si łem do od słu chu swo ją żo nę. Po -
twier dzi ła, że zmia ny są wy raź nie sły szal ne. Po cząt ko -
wo nie by ła pew na, któ ry wa riant bar dziej się jej po do -
ba, jed nak po kil ku „pod ło że niach” plat for my po -
twier dzi ła du żą część mo ich ob ser wa cji. 
Plat for mę usta wi łem na bar dzo du żym, po twor nie
cięż kim sto li ku z pły tami wy ko na nymi z 30-mi li me tro -
we go gra ni tu. Sto lik ten, na wet pod czas bar dzo gło -
śne go gra nia, zda je się być ab so lut nie „mar twy”. Co
oczy wi ście nie zna czy, że nie ma re zo nan sów. Uzna -
łem, że je śli na ta kim pod ło żu plat for ma PAB wnie sie
po pra wę brzmie nia, bę dzie to śwadczyło o tym, że
dzia ła. Wbrew mo im „oba wom” za dzia ła ła, i to jak!
Po stęp do ty czył więk szo ści klu czo wych aspek tów
brzmie nia – tych, któ re de cy du ją o za an ga żo wa niu
słu cha cza i fraj dzie z od słu chu. Ja ko nie ba ga tel ną
mu szę okre ślić po pra wę pla stycz no ści brzmie nia
– sce na dźwię ko wa w na gra niach Tra cy Chap man
(„Fast Car”, „Mat ters of the He art”) zy ska ła róż ni co wa -
nie i jak by więk szą gru bość pla nów dźwię ko wych. 
Wo kal zda wał się de li kat niej szy, le piej sta pia jąc się
z resz tą mik su, któ ry na brał trze cie go wy mia ru. Rów -
nie zna czą cy był wzrost po czu cia dy na mi ki (choć
w sen sie tech nicz nym nie mo gła się ona zmie nić).
Dźwięk zwy czaj nie ożył ja ko ca łość. Po wy ję ciu plat for -
my spod od twa rza cza (któ rym no ta be ne był pan cer ny
Au dio net ART G3) brzmie nie sta ło się jak by zdu szo ne,
bar dziej pła skie, mniej wcią ga ją ce, o gor szej ryt mi ce.
Na wet wy so kie to ny zda wa ły się lep sze – za pew ne
wsku tek po pra wio nej spój no ści za kre sów. Nie za ob -

ser wo wa łem na to miast po wta rzal nych zmian w re pro -
duk cji ni skich to nów, choć nie raz wy da wa ło mi się, że
tak że i one sta ły się mniej głu che, nie co bar dziej re ali -
stycz ne. Ale to nie waż ne, bo po zo sta łe zmia ny by ły
i tak na ty le zna czą ce, że później ja koś cięż ko słu cha ło
mi się mu zy ki, już bez plat for my. Pod sta wie nie dru -
giej, pod przed wzmac niacz C -J, spo wo do wa ło – tym
ra zem już ocze ki wa ne – po głę bie nie cech opi sa nych
wy żej. Na pew no nie o 100%, ale jednak.

NA SZYM ZDA NIEM 
Ma cie pra wo nie do wie rzać w te re we la cje. Jed nak
fak ty są ta kie, że plat for ma PAB po tra fi za dzia łać
w spo sób za dzi wia ją co sku tecz ny. W sys te mie te sto -
wym, któ ry wcześniej stał nie na by le czym, spo wo do -
wa ła na praw dę zna czą cą po pra wę su biek tyw nie po -
strze ga nej dy na mi ki, eks pre sji brzmie nia oraz prze -
strzen no ści i pla stycz no ści wy brzmień. Dźwięk sta wał
się szla chet niej szy, bar dziej wy traw ny, le piej na sy co -
ny w ali kwo ty. Znamienny jest fakt, że od słuch bez
plat form(y) sta wał się zwy czaj nie ma ło an ga żu ją cy. To
wy star cza ją cy ar gu ment prze ma wia ją cy na ko rzyść
PAB. Oczy wi ście nie je stem w sta nie prze wi dzieć, jak
plat for ma „za gra” w in nych kon fi gu ra cjach, ale wiem
jed no: trze ba ko niecz nie spróbować! �

Wewnątrz
„wieżyczki”
znajduje się
metalowy krążek
(prowadnica) 
i cięgno 

Naciągiem regulujemy prześwit
pomiędzy obiema półkami.
Operację trzeba powtarzać,
ponieważ pod ciężarem górna
półka ma tendencję do
opadania

Dane techniczne
Wy mia ry ze wnętrz ne 560x400x100 mm 

(ze wspor ni ka mi) 
Pół ka izo lu ją ca sklej ka brzo zo wa 480x400x19 mm
Udżwig 30 kg
Ma sa plat for my 2,5 kg

Dystrybutor Pro Au dio Bo no, www.pro au dio bo no.pl
Cena 1490 zł (wersji testowanej)

■ Od twa rzacz CD: Au dio net ART G3
■ Przed wzmac niacz: con rad -john son ET3
■ Ko lum ny gło śni ko we: Zol ler Temp ta tion 2000
■ Sto li ki: Ba se, Qu adra spi re
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